
Lezen in de bijbel over eerlijk zijn 
1. Exodus 20: 16 (zie ook HC.112) Het 9e gebod 
2. Deuteronomium 32: 1-4 God is eerlijk en op-

recht 
3. Psalm 119: 29-32 Gebed en belijdenis  
4. Zacharia 8: 16/Efeze 4: 25 Wat we moeten 

doen 
5. Handelingen 5: 1-11 Niet eerlijk 

 

Zingen over eerlijk zijn 
Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan 
deugd; 
Het zal op uw getuigenissen hopen; 
Beschaam mij niet; wil mij, in U verheugd, 
Tot Uwe vrees, o HEER, gestadig nopen. 
Als Gij mijn hart verwijdt door ware vreugd, 
Zal ik het pad van Uw geboden lopen. 
Psalm 119: 16 
 

Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je 
zegt. 
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je 
zegt. 
Er is er Eén die op je let, en Die luistert naar ’t 
gebed. 
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je 
zegt. 

 
Om te doen - onderbouw 
Lees het verhaaltje voor over Sofie (helaas 
kan de bijlage niet op internet gepubliceerd 
worden). Jonge kinderen houden van 
herhaling! Dit verhaal (‘Eerlijk zijn’) is met 
toestemming van de uitgever overgenomen 
uit ‘De knuffel van Sofie’, Annemarie ten 
Brinke & Willemijn de Weerd, uitgeverij 
Mozaiek, 2009, www.uitgeverijmozaiek.nl. Ga 
met elkaar in gesprek over ‘eerlijk zijn’.  Is het 
moeilijk om eerlijk te zijn? Waarom is het goed 
om eerlijk te zijn? Wanneer ben jij 
eerlijk/oneerlijk?  

 

Om te doen – middenbouw 
Bedenk eens iets wat pas gebeurd is wat jij 
eerlijk of juist oneerlijk vindt. Knip een A4 in 
de lengte door en vouw de strook in 4 vakjes. 
Maak een verhaaltjestekening over deze 
situatie. Wat gebeurde er eerst? En wat toen? 
Praat hier met elkaar over. Wat ging er goed? 
Of wat juist niet? Wat kun jij de volgende keer 
anders doen?  

 

http://www.uitgeverijmozaiek.nl/


 
 

Om te doen - bovenbouw 
Lees onderstaande spreekwoorden. Kies er 
elke dag één om even over door te praten. 
Voor de betekenis zie evt. 
www.woorden.org/spreekwoord (zoekterm 
‘eerlijk’).  Wat betekent dit spreekwoord en 
wat heeft dit met (on)eerlijkheid te maken? 
Kun je een situatie bedenken waarin je dit 
spreekwoord of deze gezegde kan gebruiken?  
- Eerlijk duurt het langst 
- Een halve waarheid is een hele leugen 
- Recht door zee gaan 
- De koninklijke weg bewandelen 
- Open kaart spelen 
- Aan de strijkstok blijven hangen 
- Met twee monden praten 
- Met open vizier  
- Laag bij de grond 
- Met de hand op het hart 
- Geen daglicht kunnen verdragen 
 
 
 
 

 
 

http://www.woorden.org/spreekwoord

